
Geachte raadsleden, 

 
Op 29 maart gaat u in een meningsvormende sessie praten over de geluidsnormen bij 
evenementen. Een onderwerp waar wij als ervaringsdeskundigen zeer bij betrokken zijn. 
Graag willen wij dan ook enige inzichten en vragen over dit onderwerp met u delen. 
 
We hebben het memo dat de wethouder 15 december aan de raad heeft gestuurd, 
bestudeerd, alsmede het in 2018 opgestelde rapport van onderzoeksbureau Enneu s. 
Onze indruk is dat het laatste een ingewikkeld, technisch verhaal is met allerlei nuances, 
op grond waarvan de wethouder in haar memo concludeert: 
“De ervaring van geluidsoverlast is verschillend en van veel factoren afhankelijk. Het naar 
beneden bijstellen van geluidsnormen lijkt niet persé  te leiden tot een daling van de ervaren 
overlast. We hebben daarom destijds op basis van dit rapport aangegeven geen reden te zien 

om de geluidsnorm aan te passen.” 
 
Inmiddels zijn we vijf jaar verder. In 2021 heeft de raad het gemeentebestuur via een 
motie gesommeerd jaarlijks de overlast te monitoren. We verbazen ons er dan ook over 
dat in de stukken die bij de vergaderingen van 22 en 29 maart horen, geen overzicht te 
vinden is van die monitoring.  Want juist omdat de wethouder in haar memo aangeeft 
dat de ervaring van overlast van veel factoren afhankelijk is, is het interessant om 
concreet te zien hoeveel overlast er is gemeld en ook waarvandaan die overlast is gemeld.  
 
In de week van 19-24 juni 2022 heeft de gemeente op diverse plaatsen decibelmetingen 
laten verrichten, mede op aandringen van Stadspark Natuurlijk! en met actieve hulp van 
verschillende leden die hun woning, gevel of balkon ter beschikking hebben gesteld. Het 
zou niet alleen interessant maar vooral ook verhelderend zijn om te weten wat de relatie 

is tussen de hoogte van de gemeten decibels en de herkomst van de overlastmeldingen. 
Deze gegevens moeten bij de gemeente bekend zijn. Als Stadspark Natuurlijk! hebben 
wij de wethouder en de Evenementendirectie om inzage in die gegevens gevraagd, maar 
daar tot op heden geen antwoord op gekregen. 
 
Daarom verzoeken wij u als onze volksvertegenwoordigers om de wethouder te vragen 
deze gegevens openbaar te maken. Alleen als je weet bij welke decibelmetingen er overlast 
optreedt en hoeveel overlast er waar is gemeld, kun je een duidelijk beeld krijgen van de ernst 
van de overlast en de relatie tussen decibels en overlast, en wordt ook duidelijk hoe ver de 
overlast reikt.  
 
Het bij de stukken van 29-3 gevoegde verhaal van mevrouw Sterkman bevestigt het 
beeld dat onze vereniging op basis van meldingen van onze leden heeft gekregen. De 

langdurige en veelvuldige overlast van de buitenevenementen maken de zomers voor de 
omwonenden in omliggende wijken tot een beproeving. Deze vorm van geluidsoverlast 
is een bron van stress en heeft gevolgen op zowel fysiek, psychisch als sociaal terrein. We 
vinden het treurig dat in het memo van de wethouder geen woord wordt gewijd aan de 
lichamelijke en geestelijke gevolgen voor de Stadjers die deze overlast structureel 
ervaren. Voor deze Stadjers is in de zomer de leefbaarheid in het geding. 
 



Enige maanden geleden hebben wijzelf een evaluatie opgesteld over het 

Evenementenseizoen 2022. Die hebben wij u op 29 september 2022  toegestuurd. Mocht 
die aan uw aandacht zijn ontsnapt, dan kunt u de evaluatie vinden via deze link:  
https://stadsparknatuurlijkgroningen.files.wordpress.com/2023/03/evaluatie-overlast-2022-door-

stadspark-natuurlijk.pdf 

 

Het is onze vereniging niet te doen om een verbod op buitenevenementen. We leven 
immers in een stad met een groot aantal jongeren die behoefte hebben aan feesten. Maar 
het mag niet zo zijn dat er geen grenzen worden gesteld aan de voorwaarden voor die 
feesten. Immers, in de gemeente Groningen wonen nog altijd meer mensen bo ven de 35 
dan ero nder. Voor een groot deel zijn dit mensen die bijvoorbeeld jonge kinderen hebben 
of werkzaam zijn in beroepen waarbij een gezonde en voldoende nachtrust essentieel  is.  
 

Wij pleiten voor een betere balans tussen de verschillende belangen: enerzijds de 
behoefte aan evenementen, anderzijds de behoefte aan meer rust en minder overlast 
voor omwonenden. Daarom verzoeken wij u om u kritisch op te stellen bij de 
behandeling van dit onderwerp, te luisteren naar wat de gewone Stadjers u over de 
gevolgen van de overlast kunnen vertellen en ernaar te handelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Vereniging Stadspark Natuurlijk! 
 
Alfred Somsen, Lucy Pijttersen, Manon van der Meulen, Marieke Meeder, Marleen van 
der Wilk,. 

https://stadsparknatuurlijkgroningen.files.wordpress.com/2023/03/evaluatie-overlast-2022-door-stadspark-natuurlijk.pdf
https://stadsparknatuurlijkgroningen.files.wordpress.com/2023/03/evaluatie-overlast-2022-door-stadspark-natuurlijk.pdf

